
 
 

 
Załącznik nr 4b wzór kart oceny wg lokalnych kryteriów” duże projekty” 

do Procedury obsługi operacji w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż 

LGD na tzw. „duże projekty”. 

NUMER NABORU  

NUMER WNIOSKU  

DATA WPŁYWU  

TYTUŁ OPERACJI   

NAZWA WNIOSKODAWCY  

 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

Minimalna ilość punktów 11 pkt 

L

p. 
Nazwa kryterium Punktacja 

Przyznana 

punktacja  

wraz  

z uzasadnieniem 

1. Współpraca z LGD 

- jeżeli na etapie konsultacji społecznych opracowania LSR, 

został złożony „arkusz pomysłu” dotyczący wnioskowanej 

operacji - 3 pkt 

- jeżeli beneficjent zakłada informowanie (z wykorzystaniem loga 

LGD) o LGD, jako pośredniku w uzyskaniu wsparcia  

na realizację operacji - 2 pkt 

- jeżeli wniosek został wcześniej skonsultowany z pracownikiem 

Biura LGD - 2 pkt 

- jeżeli beneficjent nie współpracował i nie chce współpracować  

z LGD - 0 pkt  

Można sumować punkty! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wartości pomocy   
Jeżeli wnioskowana pomoc jest: 

- do 100 tyś zł - 2 pkt 

- powyżej 100 tyś zł - 0 pkt 

 

4. 
Informowanie  

o historii obiektu  

 

Jeżeli wnioskodawca zakłada: 

- umieszczenie trwałej tablicy informującej o historii obiektu  

zabytkowego lub historii miejscowości
1
 - 4 pkt 

- informowanie o historii  obiektu  zabytkowego lub historii 

miejscowości na swojej stronie internetowej – 2 pkt 

 

 

                                                           
1
 Celem operacji ma być informowanie o historii obiektu zabytkowego lub historii miejscowości przez cały okres trwałości 

operacji (dla działań inwestycyjnych to jest 5 lat od wypłaty płatności ostatecznej). Proponowane działania muszą być ujęte w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. 

 



 
 

 
Jeżeli wnioskodawca nie zakłada umieszczenia tablicy 

informującej o historii obiektu zabytkowego lub historii 

miejscowości - 0 pkt 

Można sumować punkty! 

5. 

Innowacyjny 

charakter operacji 

 

Jeżeli operacja: 

- jest innowacyjna
2
 – 2 pkt 

- nie jest innowacyjna – 0 pkt 

 

6. 

Działania 

proekologiczne 

 

Jeżeli  operacja zakłada
3
: 

- ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko – 3pkt 

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – 2 pkt 

- jeżeli operacja nie zakłada w/w działań – 0 pkt 

Można sumować punkty! 

 

7. 
Miejsce realizacji 

przedsięwzięcia 

 

Jeżeli operacja realizowana będzie w miejscowości   zamieszkałej 

przez: 

- 5 tyś lub więcej mieszkańców – 0 pkt 

  - mniej niż 5 tyś mieszkańców – 2 pkt 

 

S U M A    P U N K T Ó W 
 

 

Instrukcja wypełnienia karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru: 

Po zapoznaniu się z wnioskiem należy przystąpić do wypełniania karty oceny operacji według lokalnych kryteriów 

w Aplikacji, przez przyznawanie punktów wg lokalnych kryteriów. Punktacja powinna być uzasadniona przez 

członka Rady. 

 Imię i nazwisko:  

Podpis:  

Data:  

 

                                                           
2 Definicja innowacyjności: 

Innowacyjność – zgodnie z podstawami poradnika „Podejście LEADER” innowacyjność należy rozumieć  

w szerokim znaczeniu tego słowa. Może ona oznaczać wprowadzenie nowego produktu, nowego procesu, nowej organizacji 

lub nowego rynku na obszarze LGD „Z Nami Warto” 

3
 Celem operacji ma być ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko lub wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii przez cały okres trwałości operacji. Proponowane działania muszą być ujęte w szczegółowym opisie zadania 


